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Public Private Partnerships 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/e
n/area/partnerships-industry-and-member-states 

• JTIs – Joint Technology Initiatives – Společné 
technologické iniciativy              Inovace do odvětví, která 
vytvářejí vysoce kvalitní pracovní místa (např. FCH JU – 
Fuel Cells and Hydrogen, BBI – Bio-Based Industries). 

Mají právní subjektivitu. 

Vyhlašují vlastní výzvy. 
 

• cPPPs – Contractual Partnerships with industry in 
research and Innovation – smluvní partnerství - plně 
integrovány do H2020 

V H2020 zaměření na 8 + 2 oblastí, hledané téma může být 
ve více  částech pracovního programu – např. EeB - Energy 
efficient Buildings, SPIRE - Sustainable Process 
Industry through Resource and Energy Efficiency). 

 

 

 

3 



Pracovní program 2018 – 2020 
část ENERGY, verze z 24. 7. 2018 

• Úvod – politický kontext programu; odkazy na související 
dokumenty; cíle v oblasti energetiky 

• Výzva – popis jednotlivých témat (topics): 

 Specific Challenge – řešený problém  

 Scope – rozsah (oblast vymezená pro řešení 
 problému) 

 Expected Impact – čeho je třeba dosáhnout 

 Type of Action – typ projektu (RIA, IA, CSA atd. – má 
 dopad na financování projektu) 

• Podmínky výzvy – otevření výzvy, uzávěrky, finance pro 
jednotlivá témata; doplňující podmínky 

• Transformace energetického sektoru prostřednictvím 
digitalizace – témata pod ICT a Security 

• OTHER ACTIONS – např. tendry 

• Témata pro rok 2020 – v přípravě, známy názvy témat 
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Pracovní program 2018 -2020 
Zajištěná, čistá a účinná energie 

Struktura pracovního programu – část ENERGY: 

• Energetická účinnost: EE 1 - EE 18 

• Vedoucí postavení v obnovitelných zdrojích energie: RES 1 – 
RES 30 

• Chytrá a čistá energie pro spotřebitele: EC 1 – EC 3 

• Chytrý energetický systém zaměřený na spotřebitele: ES 1 – 
ES 8 

• Chytrá města a obce: SCC 1 

• Dosažení téměř nulových emisí z elektráren na fosilní zdroje 
a z průmyslu s intenzivními emisemi CO2: NZE 1 – NZE 6 

• Společné akce: JA 1 – JA 5   

• Průřezová témata: CC 1 – CC 6 
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Rozpočet ve výzvě ENERGY (údaje pro 
léta 2018 – 2019, na rok 2020 bude 
rozpočet upřesněn později); zdroj: EK 
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Technology Readiness Levels 
(= od nápadu k realizaci) 

Jde o základní výzkum nebo aplikovaný výzkum? 

• TRL 1 – basic principles observed  

• TRL 2 – technology concept formulated  

• TRL 3 – experimental proof of concept  

• TRL 4 – technology validated in lab  

• TRL 5 – technology validated in relevant environment (industrially 
relevant environment in the case of key enabling technologies)  

• TRL 6 – technology demonstrated in relevant environment 
(industrially relevant environment in the case of key enabling 
technologies)  

• TRL 7 – system prototype demonstration in operational environment  

• TRL 8 – system complete and qualified  

• TRL 9 – actual system proven in operational environment 
(competitive manufacturing in the case of key enabling technologies; 
or in space)  
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Nově: Funding and Tenders Portal  
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/home 
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Účastnický portál 
Možnost filtrování – např. společenské 
výzvy 
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Možnost hledání partnerů do projektu 
prostřednictvím Účastnického portálu 
(view/edit partner search) 
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Energetická účinnost: LCE-SC3-EE (1) 

Oblast Typ 
akce  

Uzávěrka  TRL Dopor. přísp. 
EK na projekt/ 
celkem na 
téma 

Zlepšování energetické účinnosti a inteligence budov 

EE 1 – Decarbonising of the EU building stock: 
innovative approaches and affordable solutions 
changing the market for building renovations (EeB) 

IA 3/9/2019; 
2020 

To 8-9 3 – 4 mil. € 
/12 mil. €                

EE 2 – Integrated home renovation services CSA 3/9/2019 0,5–1,5 mil. 
€ /10 mil. € 

EE 3 – Stimulating demand for sustainable energy 
skills in the construction sector 

CSA 3/9/2019; 
2020 

0,5–1 mil. €/ 
6 mil. € 

EE 4 - Upgrading smartness of existing buildings 
through innovations for legacy equipment (EeB) 

IA 3/9/2019; 
2020 

6 - 8 3 – 4 mil. € 
/10 mil. € 

EE 5 - Next-generation of Energy Performance 
Assessment and Certification (EeB) 

IA 
2019 

3/9/2019; 
2020 

2 –2,5 mil. € 
/10 mil. € 
 
 

Energeticky účinný průmysl a služby 

EE 6 – Business case for industrial waste heat/cold 
recovery (SPIRE) 

CSA    
2019 

3/9/2019; 
2020 

1 – 2 mil. € / 
6 mil. € 11 



Energetická účinnost: LCE-SC3-EE (2) 

Oblast Typ 
akce  

Uzávěrka  TRL Dopor. přísp. 
EK na projekt 
/celkem na 
téma 

EE 7 – Increasing energy efficiency of small data 
centres 

2020 

EE 8 – Capacity building programmes to support 
implementation of energy audits  

CSA 3/9/2019 1 – 2 mil. € 
/5 mil. € 

Energetická účinnost jako investice 

EE 9 – Innovative financing for energy efficiency 
investments  

CSA 3/9/2019 1 – 1,5 mil. € 
/ 4 mil. € 

EE 10 - Mainstreaming energy efficiency finance  CSA 3/9/2019; 
2020 

1–1,5 mil. €/ 
6 mil. € 

EE 11 - Aggregation - Project Development 
Assistance  

CSA  3/9/2019; 
2020 

0,5–1,5 mil. € 
/6 mil. € 

EE 12 - Innovation procurement for energy efficiency  2020 

Energetická účinnost jako zdroj energie 

EE 13 – Enabling next-generation of smart energy 
services valorising energy efficiency and flexibility 
at demand-side as energy resource  

IA 2019 3/9/2019; 
2020 

3 – 4 mil. €/   
8 mil. € 
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Energetická účinnost: LCE-SC3-EE (3) 

Oblast Typ 
akce  

Uzávěrka  TRL Dopor. přísp. 
EK na projekt 
/celkem na 
téma 

EE 14 – Socio-economic research conceptualising and 
modelling energy efficiency and energy demand 
(SSH) 

RIA 
 

3/9/2019; 
2020 

1 – 2 mil. €/ 
4 mil. € 
 

 
Podpora inovacím vycházejících z politik 

EE 15 – pouze 2018 CSA 

EE 16 - Supporting public authorities to implement 
the Energy Union  

CSA 3/9/2019; 
2020 

1– 1,5 mil. € 
/10 mil. € 
 

EE 17 - European City facility - European Cities as 
key innovation hubs to unlock finance for energy 
efficiency  

CSA  5/2/2019 16 mil. €/   
16 mil. € 

EE 18 – Bioclimatic approaches for improving energy 
performance in buildings in Africa and Europe 

CSA 3/9/2019 1 mil. € /     
1 mil. € 
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Baterie (1): průřezové aktivity 
společenských výzev  energie a doprava 

Oblast Typ 
akce  

Uzávěrka  TRL Dopor. přísp. 
EK na projekt/ 
celkem na 
téma 

Baterie nové generace, LC-BAT-2019-2020 

BAT 1 – Strongly improved, highly performant and 
safe all solid state batteries for electric vehicles 

RIA 25/4/2019  3 to 6 6 – 8 mil. € 

BAT 2 – Strengthening EU materials technologies for 
non-automotive battery storage 

RIA 25/4/2019  4 to 6 6 – 8 mil. € 

BAT 3 – Modelling and simulation for Redox Flow 
Battery development 

RIA 25/4/2019  up to 2 mil. € 
 

BAT 4 – Advanced Redox Flow Batteries for 
stationary energy storage 

RIA 25/4/2019  3 to 5 
 

3 – 4 mil. € 
 

BAT 5 – Research and innovation for advanced Li-
ion cells (generation 3b – see SET Plan action 7) 

RIA 
 

25/4/2019  to 5-6 5 – 12 mil. € 
 

BAT 6 – Li-ion Cell Materials & transport Modelling RIA 25/4/2019  to at 
least 5 

3 – 6 mil. € 
 

BAT 7 – Network of Li-ion cell pilot lines CSA 25/4/2019  1 – 2 mil. € 
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Baterie (2): průřezové aktivity 
společenských výzev  energie a doprava 

Oblast Typ 
akce  

Uzávěrka  TRL Dopor. přísp. EK 
na projekt/ 
celkem na téma 

Témata pro rok 2020 

BAT 8 – Next generation batteries for stationary 
energy storage 

2020 

BAT 9 – Hybridisation of battery systems for 
stationary energy storage 

2020 

BAT 10 – Next generation and realisation of battery 
packs for BEV and HEV 

2020 
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Doplňující podmínky – v pracovním 
programu za přehledem uzávěrek 

• CSA: v Obecných dodatcích (General Annexes) požadavek 
alespoň jednoho subjektu z členských zemí EU nebo zemí 
asociovaných k H2020 x v pracovním programu ENERGY 
požadavek u některých CSA témat na minimálně tři 
účastníky ze tří různých zemí (v energetické účinnosti 
témata EE-3-2019-2020; EE-5-2018-2019-2020; EE-6-
2018-2019-2020; EE-8-2018-2019; EE-9-2018-2019; EE-
10-2018-2019-2020; EE-13-2018-2019-2020; EE-16-2018-
2019-2020) 

• spolupráce s Afrikou: EE-18-2019 

• Práh minimální hranice hodnocení inovačních akcí u 
excelence a dopadu je 4: EE-1-2018-2019-2020; EE-6-2018-
2019-2020 
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Hodnocení projektů - Obecné dodatky 
WP: H. Hodnocení.  

 Nezávislí experti hodnotí návrhy projektů na základě tří 
kritérií (více v General Annexes): 

• Kvalita vědecká a/nebo technologická (Excellence) 

• Dopad (Impact) 

• Implementace (Quality and efficiency of the 
implementation) 

  Aspekty, které je třeba brát v úvahu, závisejí na typu akce. 
Požadavky mohou být dále upřesněny v jednotlivých 
výzvách. Stupnice od 1 do 5, prahová hodnota pro jednotlivá 
kritéria i pro součet. 

 Finanční kapacita (on-line nástroj, který umožňuje 
koordinátorovi projektu sebehodnocení) 

 Operační kapacita (kompetence a zkušenosti jednotlivých 
účastníků) 

 Technology Readiness Level 
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Hodnotitelé projektů – možnost registrace 
https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert 



Specializovaný nástroj Partner Search 
ENERGY + EURATOM 
http://www.partnersearch.c-energy2020.eu/ 

 • Hledání partnerů 
pro projekty 

• Je třeba validace od 
NCP 
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Informační dny Evropské komise 
 

• Virtuální Info den 13. 9. 2018 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-virtual-info-day 

• Info den 5. 10. 2018 
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/horizon-2020-energy-info-day 



Portál CORDIS – zdroj informací             
o financovaných projektech RP 
cordis.europa.eu  
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Projekt GrInHy 
http://www.green-industrial-hydrogen.com/home/  
 

• FCH JU – H2020-JTI-FCH-2015; Green Industrial Hydrogen 
via reversible high-temperature electrolysis 

• Ústav fyziky materiálů AV ČR 
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Projekt Ruggedised    
http://www.ruggedised.eu/ 

• Smart Cities and Communities: SCC-01-2016 

• Vysoké učení technické v Brně 

• Statutární město Brno 
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Projekt MEDEAS 
https://www.medeas.eu/ 

• H2020-LCE-21-2015: Modelling and analysing the energy system 

• Masarykova univerzita Brno 

• Hnutí DUHA – Friends of the Earth 
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Příklad financovaného projektu: SHAPE-
ENERGY 
https://shapeenergy.eu/ 

• H2020-LCE-32-2016: European platform for energy related SSH 

• Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
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Cordis>Results Packs> Old meets green: 
New technologies to retrofit buildings in 
Europe 
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Technologické centrum AV ČR  
(TC AV ČR) 
 

• Založeno 1994 jako neziskové zájmové sdružení právnických 
osob  

 

 

 

• Přední národní pracoviště pro podporu mezinárodní 
výzkumné a vývojové spolupráce v celém Evropském 
výzkumném prostoru 

• Informace pro výzkum a vývoj – Národní informační 
centrum pro evropský výzkum (NICER) 

• Strategické studie a projekty 

• Podpora podnikání, inovace a transfer technologií 

• Kancelář CZELO v Bruselu  
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Web TC k H2020 – www.h2020.cz 
Možnost odběru novinek – po zaregistrování; 
Publikace 
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Zdroje informací 

• CORDIS: http://cordis.europa.eu/ 

• TC:       http://www.tc.cz/  

http://www.h2020.cz/ 

• CZELO:    www.czelo.cz 

• Participant Portal: 

 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html  

• H2020: 

 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

• Výzkum v EU: 

 ec.europa.eu/research  

Děkuji Vám za pozornost. 
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